
Monimuotoiset perheet -verkosto on kymmenen suomalaisen perhejärjestön yhteistyöverkosto, johon kuuluvat 
Adoptioperheet ry, Familia ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, 
Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen 
Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. Verkoston tavoitteena on yhteiskunta, jossa 
perheet ovat yhdenvertaisia ja jokainen perhe voi olla itsestään ylpeä.

HUOMIOI PERHEIDEN MONIMUOTOISUUS 
HYVINVOINTIALUEELLASI!

Vähintään joka kolmas 
suomalainen lapsiperhe on 

rakenteeltaan 
monimuotoinen. Monimuotoiset lapsiperheet lukuina 

Kaikista lapsiperheistä Suomessa:
  23 % on yhden vanhemman perheitä
  10 % on uusperheitä, lisäksi noin 6 % on uusperheitä, joissa vuoroasuu lapsi, joka 
on muualla kirjoilla. Lähes 30 % eroperheiden lapsista vuoroasuu
  10 % on kahden kulttuurin perheitä tai maahanmuuttajaperheitä.

Lisäksi:
  Noin 18 000 lasta asuu sijoitettuna muualla kuin juridisten 
vanhempiensa luona
  Noin 10 000 lasta kasvaa sateenkaariperheessä
  Yli 1 800 alaikäistä menettää toisen vanhempansa vuosittain
  400–500 alaikäistä kuolee vuosittain, lapsista kuolleena syntyy 
100–150
  600–650 perheeseen syntyy vuosittain kaksoset, kolmosia 
syntyy 5–10 perheeseen
  70–100 ulkomailla syntynyttä lasta adoptoidaan vuosittain, 
lisäksi tapahtuu kotimaan adoptioita ja perheen sisäisiä 
adoptioita
  Noin 5 % syntyvistä lapsista on saanut alkunsa 
hedelmöityshoitojen avulla
  Joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman 
lapsettomuuden.

Monimuotoiset perheet huomioiva 
hyvinvointialue: 

  Suuntaa palvelut kaikille perheille
  Huomioi palvelurakenteissa erilaisten 
perheiden erityistarpeet
  Rakentaa palvelupolut kriisitilanteisiin
  Mahdollistaa myös työnantajana työn 
tekeminen kaikissa perhetilanteissa.

Perhemuoto ei sellaisenaan vaikuta 
vanhemmuuteen tai lapsen hyvin- 

vointiin. Perhemuotoon saattaa 
kuitenkin liittyä erityisen tuen tarpeita. 

Siksi perheiden monimuotoisuus on 
tärkeä huomioida hyvinvointialueen 

palveluissa. Miten? Katso seuraava sivu!
 
 

Tämä tietopaketti on sinulle, joka päätät lapsi- ja 
perhepalveluiden resursoinnista, kohdentumisesta ja 
kehittämisestä hyvinvointialueellasi.

Jokaisella hyvinvointialueella on 
monimuotoisia perheitä. Tilastot 
tavoittavat vain osan perheiden 
monimuotoisuudesta. Tilastokeskuksen 
perhetilastot ja väestötilastopalvelu 
auttavat arvioimaan tilannetta omalla 
hyvinvointialueellasi.



TOIMI NÄIN:

Annamme mielellämme lisätietoja, keskustelemme palveluiden kehittämisestä monimuotoisten 
perheiden näkökulmasta ja tarjoamme koulutusta monimuotoisten perheiden kohtaamisesta. 
Ota yhteyttä, niin keskustelemme lisää! 

Erityisasiantuntija Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@monimuotoisetperheet.fi 

Kriisiapua turvataan nopeasti ja kattavasti koko 
perheelle kaikissa perhetilanteissa – myös lapsille ja 
uusperheiden jäsenille
Kriisiavulle luodaan alueellinen palveluketju, jolla 
varmistetaan tiedonkulku ja palveluohjaus myös 
akuutin kriisitilanteen jälkeen, esim. keskenmenoissa
Monisikiöodottajan ja keskosperheen palvelupolkuja 
selkiytetään
Opiskeluhuollon lakisääteisiä henkilöstömitoituksia 
noudatetaan. Esimerkiksi yhden koulukuraattorin 
vastuulla saa olla enintään 670 oppilasta.
Varmistetaan lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus 
sosiaalihuoltolain edellyttämässä laajuudessa 
yhtenäistämällä myöntämisperusteet alueella ja 
tiedottamalla perheitä palvelusta.

3. Rakenna palvelupolut kriisitilanteisiin:

Perheiden monimuotoisuus on lähtökohtana 
kaikessa hyvinvointialueen lapsia ja perheitä 
koskevassa päätöksenteossa 
Lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöille tarjotaan 
täydennyskoulutusta perheiden 
monimuotoisuudesta
Perheoikeudellisia palveluita resursoidaan 
riittävästi, jotta perheet pääsevät palveluiden 
piiriin ennen tilanteiden kriisiytymistä. 

1. Suuntaa palvelut kaikille perheille:

Turvataan vuoroasuvien lasten ja heidän 
perheidensä palvelut, molemmissa kodeissa, myös 
eri hyvinvointialueilla 
Otetaan käyttöön valtakunnallinen perhehoidon 
toimintaohje
Hedelmöityshoitoihin pääsee nopeasti ja 
hoitokertoja on riittävästi
Lapsettomat perheet saavat palveluja 
yhdenvertaisesti lapsiperheiden kanssa
Tuetaan asiakkaiden työn ja eri perhetilanteiden 
yhteensovittamista palvelujen laajoilla 
aukioloajoilla
Keskitetään osaamista adoptioprosessista ja 
adoptiolapsen erityistarpeista.

2. Huomioi palvelurakenteissa erilaisten 
perheiden erityistarpeet:

Tarjotaan joustoja, jotka huomioivat erilaiset 
vanhemmuudet ja monimuotoiset perhetilanteet, 
kuten läheisen menettämiseen ja avo- ja 
avioeroihin liittyvät kriisit
Huolehditaan siitä, ettei perheystävällisyyden 
tukeminen tarkoita lapsettomien syrjimistä
Pidetään perheystävällisyyttä kriteerinä myös 
ostopalveluyrityksiä kilpailutettaessa.

4. Mahdollista myös työnantajana työn 
tekeminen kaikissa perhetilanteissa:

VOIT LUKEA NÄISTÄ KEINOISTA TARKEMMIN VERKKOSIVUILLAMME 
MONIMUOTOISETPERHEET.FI/PERHEPOLITIIKKA/HYVINVOINTIALUEET

Linkki: Monimuotoiset perheet työelämässä – Opas 
johtajille, henkilöstöhallinnolle ja luottamushenkilöille.

Vinkki: Verkostomme on juuri toteuttanut valtakunnallisen 
kotipalvelukyselyn lapsiperheille. Jaamme mielellämme 
perheiden kokemuksia kotipalvelun saatavuudesta ja laadusta 
hyvinvointialueesi palveluiden kehittämisen tueksi.

Huomioi perheiden 
monimuotoisuus myös 

hyvinvointialueesi 
strategiatyössä.
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